
Projekt Belopotockého Mikuláš 2018 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých  

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

S finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. 

ZMUVA   O ÚČINKOVANÍ   č.    1 /2018 

uzavretá  v zmysle Občianskeho zákonníka § 724 – 732 
 

I.  

Zmluvné strany 

 

Usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Ul. 1. mája 28/196  031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 36145246 

DIČ: 2021439013 

V zastúpení:    Mgr. art. Miroslavou Palanovou, riaditeľkou 

 

a 

 

Účinkujúci:  MgA. Ján Mikuš 

 

 

 

 

 

 

 

uzatvorili  medzi sebou túto zmluvu o účinkovaní 

 

na  podujatí: Belopotockého Mikuláš 2018 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka 

neprofesionálneho divadla dospelých 

dňa: 8.6.2018 

miesto: Dom kultúry,  Liptovský Mikuláš 

 

Účinkujúci sa zaväzuje: 

1/ účinkovať na podujatí  44. ročník Belopotockého Mikuláš 2018 – celoštátna postupová súťaž a 

prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých – 20 minútová clowniada na úvod slávnostného 

otvorenia. 

2/ Dostaviť sa na skúšky a účinkovanie na podujatí podľa rozpisu skúšok a časového harmonogramu 

vystúpenia jednotlivých kolektívov. 

3/ Podriadiť sa koncepcii programu podujatia a splniť všetky požiadavky usporiadateľa. 

4/ Predložiť Liptovskému kultúrnemu stredisku v Liptovskom Mikuláši potvrdenú 1x zmluvu 

o účinkovaní. 

  

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

1/ Uhradiť účinkujúcemu odmenu v sume 200,- € (slovom dvestoeur) bankovým prevodom do 30 dní 

po skončení podujatia. 

2/ Zabezpečiť riadny priebeh vystúpenia a požadované technické požiadavky 
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Záverečné ustanovenia: 

1/ Zmluva o účinkovaní platí len na uvedené podujatie.  

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich slobodnej 

vôle, vážne a zrozumiteľne na znak čoho ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne 

podpisujú.  

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať na základe predchádzajúcej vzájomnej 

dohody formou písomných dodatkov.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých  1 originál  dostane usporiadateľ a 1 originál 

účinkujúci.  

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 6.6.2018 

 

 

 

 

 

..................................................                                              ...........................................                                                

            za usporiadateľa                                                                             za účinkujúceho 

            /pečiatka, podpis/                                                             / pečiatka, podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súhlas dotknutej osoby, účastníka podujatia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Liptovské kultúrne stredisko, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 28/196, SR. 
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Miroslava Palanová riaditeľka (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

Vyhlasujem a svojím podpisom na Zmluve o účinkovaní potvrdzujem v súlade s ustanovením    § 5, písm. a), § 13, ods. 1, 
písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, že slobodne a bez nátlaku súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tejto zmluvy o dielo (meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, IBAN, 
podpis) individuálnej alebo skupinovej fotografie, videozáznamu na účel: prezentácia prevádzkovateľom organizovaných 
podujatí a ich výsledkov. 
 

Súhlasím so zverejnením údajov meno a priezvisko, vrátane fotografií, videozáznamov z podujatia na webovom sídle 
prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, v propagačných materiáloch alebo elektronických a tlačených médiách. 
 

Poučenie: 
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas 
udelila.  

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z.  
sú k dispozícii na webstránke prevádzkovateľa  a u štatutárneho zástupcu - riaditeľky. 


